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מראה  #
 מקום

 תשובת המועצה שאלת המציע

 כללי

 כללי 1

ת הבקשה להיכלל האם ניתן לקבל דחייה בהגש
 ? במאגר

 להיכלל בקשות להגשת אחרון מועד אין
ת, ע בכל כאמור בקשות להגיש ניתןבמאגר ו

 באתר ומפורסמת בתוקף זו הזמנה עוד כל

  .המועצה של האינטרנט
 ידונו  1.12.2017 לאחר שיוגשו בקשות

 .לעת מעת המועצה ידי על שיקבעו במועדים

 כללי 2
, וורדהאם ניתן לקבל את מסמכי המאגר בקובץ 

 על מנת להקליד במחשב את הנתונים הנדרשים?
 

 לא ניתן לקבל טפסים למילוי בקובץ וורד.

3 
נספח 

א', סעיף 
5 

קודם : ניסיון מקצועי 1 מס' מה הבדל בין טבלה
 3, בתחום עיסוק מבוקש, של לפחות עישל המצ

 שנים;
בתחום פרויקטים שביצע המציע  :2 מס' לטבלה

 ?השנים האחרונותהעיסוק המבוקש בשלוש 

יש להראות ניסיון מקצועי  1בטבלה מס' 
שנים לפחות, לרבות שמות  3המתפרש על 

 של מעסיקים קודמים ולקוחות.
מבוקשים פרויקטים  2בטבלה מס' 

 ספציפיים לדוגמה. 

4  

כלל במאגר היועצים של יהאם ההזמנה לה
 גם יועצים משפטיים? תהמועצה כולל

התחומים המבוקשים מפורטים בהזמנה לא, 
להגשת בקשה להיכלל במאגר. במידה 
ויידרשו תחומים נוספים, תפורסם על כך 

 הודעה נפרדת. 

5 
נספח 

א', סעיף 
5 

, אילו אסמכתאות 1 'טבלה מסבמלבד פירוט 
 להוכחת ניסיון קודם יש לצרף?

יש לצרף המלצות ואסמכתאות המעידות על 
 בקשר לפירוט בטבלה.  ניסיון קודם,

 

6 

נספח 
א', 

טבלה 
 2מספר 

פרויקטים שביצע המציע בתחום העיסוק "
האם עלינו  –" המבוקש בשלוש השנים האחרונות

לציין פרויקט ששנת התחלתו היא במסגרת שלוש 
השנים האחרונות או ששנת סיום הפרויקט היא 

 במסגרת שלוש השנים האחרונות?

 50%שלפחות ניתן לציין גם וגם, ובלבד 
 השנים האחרונות.  3 -מהפרויקט התבצעו ב

 כללי 7

אבקש לדעת האם בתחום הייעוץ ההנדסי יש 
דרישה גם ליעוץ ותכנון של מזרקות/משטחי 

 מים?

 ניתן להגיש מועמדות.
במידה והמועצה תזדקק ליעוץ ותכנון 
 בתחום זה, היא תפנה ליועצים מתוך המאגר.  

 

 כללי 8

גם לתחומים של יעוץ האם המאגר פתוח 
 אגרונומי ופיקוח גינון?

 ניתן להגיש מועמדות.
במידה והמועצה תזדקק ליעוץ ותכנון 
 בתחום זה, היא תפנה ליועצים מתוך המאגר.  

 

 כללי 9

אנו חברה שמגישה אנשי צוות לפי תחומים. האם 
להתייחס לניסיון אישי של כל מועמד מטעם 

 באותו תחום?המציע או לניסיון של המציע בכלל 

יש להתייחס לניסיון בכלל של המציע ביחס 
לכל תחום בו הוא מגיש את מועמדותו 

 להיכלל במאגר היועצים.
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 כללי 10

 מספר מהנדסים. חברתנויש ב

את הדיפלומות  –מכיוון שיש צורך בדיפלומות 
 של מי יש להגיש? 

האם אתם מעוניינים שנגיש אנשים ספציפיים 
  שלהם ?ונצרף את הדיפלומות 

 

מציע שמעוניין להגיש מספר מועמדים 
למספר תחומים, או לתחום אחד, יציין את 
הפרטים של כל מועמד ויגיש את הדיפלומות 

 של כל אחד מהם.  

 כללי 11

ישנה דרישה ל"העתק נאמן למקור" בחלק 
 מהמסמכים.

אני סורק את המסמכים והתעודות המקוריות 
 ושולח במייל.

 בדרישתכם?האם זו הכוונה 
 

 כן.
, כי עותק 13.1-13.2הדרישה בסעיפים 

המסמך יהיה "נאמן למקור" )קרי, מאומת 
על ידי נותן המסמך המקורי או עורך דין( 
מבוטלת. ככל שיידרש למועצה עותק "נאמן 
למקור", היא תהיה רשאית לדרוש זאת 

 מהמציע. 
 

 כללי 12

האם נדרשת חתימת עו"ד על כלל המסמכים 
להחתים ( בשלב זה, או שאפשרי 17, 15 ,13)עמוד 
 ?להזמנת עבודה ספציפיתבהתאם  ,בהמשךעו"ד 

יש לאמת את כל התצהירים ולהחתים עו"ד 
בכל המקומות הנדרשים, כבר במעמד הגשת 

 ההצעה. 

 כללי 13

אילו אסמכתאות נדרשות להצגה בהקשר של 
 ניסיון בתחום תקשורת ומדיה?

ניתן להציג חוזים, חשבוניות, תוצרי 
פרויקטים, הזמנות עבודה, המלצות ועוד 
אסמכתאות המעידות על הניסיון המפורט 

 בבקשה להיכלל במאגר יועצים. 


